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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA  

 
2.1 Strategi  Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Pembelajaran didevinisikan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa Degeng 
(1997:1). Bertolak dari devinisi tersebut pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu 
kegatan yang memberikan fasilitas belajar yang baik sehingga terjadi proses belajar. 
Pemberian fasilitas belajar bagi siswa memerlukan suatu strategi, yaitu strategi 
pembelajaran. Strategi pembelajaran matematika adalah kegiaatan yang dipilih oleh 

pengajar (guru) dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan fasilitas belajar 
sehingga memperlancar tujuan belajar matematika Hudoyo (dalam Harmini: 2003:9) 

Pendidikan matematika di sekolah dasar merupakan basis pendidikan dalam 
membentuk insan Indonesia seutuhnya, seperti diisyaratkan dalam kebijakan-kebijakan 
pemerintah dari tahun ketahun. Lulusan sekolah dasar diharap dapat membekali dirinya 
dengan kemampuan-kemampuan yang memungkinkan mereka mau dan mampu menata 
kehidupan yang lebih layak baik dalam proses pendidikan formal selanjutnya maupun 
dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sasaran tersebut dapat terjangkau jika 
program pembelajaran di sekolah memenuhi basis pendidikan bermutu. 

Dalam Depdikbut (1993) disebutkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah 
dasar berfungsi sebagai pengembang kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan 
bilangan - bilangan  smbol-simabol serta ketajaman penalaran yang dapat membantu 
memperjelas dan mempermuda menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-
hari. Lebih lanjut pada jenjang sekolah dasar diutamakan agar siswa mengenal, 
memahami serta mahir menggunakan bilangan dalam kaitannya dengan praktek 
kehidpupan seharai-hari. 

Sejalan dengan fungsi pembelajaran matematika di sekolah dasar disebutkan  tujuan 

umum pendidikan matematika di sekolah dasar adalah belajar bernalar ,pembentukan 
sikap siswa, dan keterampilan dalam dalam menerapkan matematika. 

Jadi dalam setiap pembelajaran matematika di sekolah dasar guru tidak  cukup hanya 
memahami konsep hafalan-hafalan, tetapi lebih dari itu guru harus lebih dapat membuat 
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bagaimana nalar serta sikap siswa terbentuk.untuk itu guru wajib berupaya 
mengembangkan diri dalam profesinya. 

 
2.2 Peranan Media Pembelajaran 

Pengertian media pendidikan menurut Aqip (2003:79) adalah segala sesuatu yang 
digunakan untuk menimbulkan kegiatan belajar mengajar yang memungkinklan siswa 
untuk memperoleh atau mencapai pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap. 

Penertian ini bukan merupakan satu-satunya pengertian yang paling tepat melainkan 
hanya merupakan salah satu jalan untuk mengambil consensus dari adanya bermacam-
macam istilah dan batasan. Disamping itu pengertian ini perlu dirumuskan dengan maksud 

terdapatnya suatu landasan berpijak yang menjadi titik berangkat guna  pembahasan lebih 
lanjut. 

Media pendidikan mempunyai beberapa fungsi  yaitu fungsi sosial, fungsi edukafif, 
fungsi ekonomi,  fungsi politik, dan fungsi budaya, Hamalik (1980). Dalam hubungannya 
dengan fungsi edukatif  media pendidikan mempunyai beberapa ciri yaitu:  
1) Media pendidikan identik artinya dengan alat peraga  yang berarti alat yang bisa 

diraba, dilihat, didengar, dan diamati oleh panca indra. 
2) Tekanan utama terdapat pada benda atau hal yang dapat didengar atau di lihat. 
3) Media pendidikan digunakan dalam rangka hubungan (komunikasi) dalam pengajaran 

antara guru dan murid. 
4) Media pendidikan adalah semacam alat bantu belajar mengajar, baik dalam kelas 

maupun di luar kelas. 
5)  Media pendidikan mengandung aspek–aspek sebagai alat dan teknik yang       sangat 

erat hubungannya dengan metode mengajar. 
Media merupakan alat Bantu belajar dan mengajar. Alat ini hendaknya ada ketika 

dibutuhkan ubntuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru yang menggunakannya. Agar 

kebutuhan yang beragam dari kurikulum dan siswa secara individu dapat terpenuhi, maka 
suatu variasi yang luas dan berjumlah besar memang diperlukan. Jika guru mengajar 
tanpa menggunakan atau dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan (media) untuk 
melaksanakan tugasnya maka hasilnya akan kurang memuaskan dan tak dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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Media pendidikan mempunyai dampak yang berarti bagi siswadan citra diri mereka, 
jika media tersebut dipilih secara tepat dan ceramat dengan mempertimbangkan cirri-ciri 
media dan karakteristik siswa. Media pendidikan akan lebih efektif dan efisien 
penggunaannya jika guru sudah terlatih dan terbiasa menggunakannya. 

Mengingat betapa penting peran media pendidikan  dalam kegiaatan belajar mengajar  
maka dalam setiap pembelajaran hendaknya menggunakan media pendidikan. Media 
pendidikan yang baik hendaknya disesuaikan dengan karakter siswa  dan juga dikenal 
oleh siswa. Media yang dikenal siswa adalah benda-benda terdekat atau di lingkungan  
sekitar siswa. 

 

2.3 Media Benda-benda Terdekat 
Media benda-benda terdekat adalah alat Bantu pembelajaran dengan menggunakan 

benda-benda terdekat seperti kartu bilangan dan jari tangan Dalam suatu proses belajar 
mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan metode pengajaran. 
Kedua aspek ini sangat berkaitan. Pemilihan salah satu media mengajar tentu akan 
mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai 
aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, 
jenis tugas dan respon yang diharapkan dikuasai siswa setelah pembelajaran yang 
berlangsung dan kontak pembelajaran, termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, 
dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat 
bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata 
dan diciptakan oleh guru. 

Mau tak mau sebagai guru atau instruktur harus mengakui bahwa guru bukanlah satu-
satunya sumber belajar. Istilah proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar 
hendaknya diartikan sebagai proses belajar dalam diri siswa terjadi baik secara langsung 
mengajar (guru, instruktur) ataupun secara tidak langsung. Belajar tak langsung artinya 

siswa secara aktif berinteraksi dengan media atau sumber belajar yang lain. Seperti yang 
dikemukakan oleh Latuheru (1993:4) yang dikutip oleh Arsyad (2006:4) memberi batasan 
media sebagai sebuah bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk 
menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau 
pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. 



8 
 

 
 

Media juga seringkali diartikan sebagai alat yang dapat dilihat dan di dengar. Alat-alat 
ini dipakai dalam pengajaran dengan maksud untuk membuat cara berkomunikasi lebih 
efektif dan efisien. Dengan menggunakan alat-alat ini, guru dan siswa dapat 
berkomunikasi lebih mantap, hidup dan interaksinya bersifat banyak arah. Seperti yang 
dikemukakan oleh Hamalik (1986:4) dalam Arsyad (2006:4) bahwa hubungan komunikasi 
akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang 
disebut dengan media komunikasi. Sedangkan menurut Gagne dan Briggs (1975:4) dalam 
Arsyad (2006:4) media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 
menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari: buku, tape recorder, Benda Nyata, 
video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, 

dan computer. Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik 
yang mengandung materi instruksional dilingkungan siswa yang dapat merangsang siswa 
untuk belajar. 

Sedangkan pengertian media menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (National 

Education Association/NEA) yang dikutip oleh Wijaya (1991:137) adalah bentuk-bentuk 
komuniaksi baik tercetak maupun audio visual serta peralatannya dan media hendaknya 
dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. Dan batasan yang diberikan dari 
pengertian media disini yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 
untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 
belajar terjadi. 

Dari beberapa pendapat diatas tentang pengertian media dapat diambil kesimpulan 
bahwa: (1) Media adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang 
berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat 
tercapai dengan sempurna, (2) Media berperan sebagai perangsang belajar dan dapat 
menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-

tujuan belajar, (3) Adapun yang disampaikan oleh guru mesti menggunakan media, paling 
tidak yang digunakan adalah media verbal yaitu berupa kata-kata yang diucapkannya 
dihadapan siswa, (4) Segala sesuatu yang terdapat dilingkungan sekolah, baik berupa 
manusia ataupun bukan manusia yang pada permulaannya tidak dilibatkan dalam proses 
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belajar mengajar setelah dirancang dan di pakai dalam kegiatan tersebut. Lingkungan itu 
berstatus media sebagai alat perangsang belajar 

 
2.4 Hakekat Alat Peraga 

Kata “Alat peraga” diperoleh dari dua kata alat dan peraga. Kata utamanya adalah 
peraga  yang artinya bertugas “meragakan” atau membuat bentuk “raga” atau bentuk 
“pisik” dari suatu arti/pengertian yang dijelaskan. Bentuk pisik itu dapat berbentuk benda 
nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual/ audio 
visual. Jadi sekali lagi alat peraga adalah alat yang dipergunakan untuk meragakan benda 
yang diterangkan, baik dalam bentuk benda nyata, tiruan/modelnya, atau gambar 

visual/audio visualnya.(M.Djauhar Siddiq,Isniatun Munawaroh dan Sungkono,2008:35). 
Alat peraga dapat dimasukkan sebagai bahan pembelajaran apabila alat peraga 

tersebut merupakan desain materi pelajaran yang diperuntukkan sebagai bahan 
pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran klasikal, guru menggunakan alat peraga 
yang berisi materi yang akan dijelaskan dalam pembelajaran. Jadi alat peraga yang 
digunakan guru tersebut memang berbentuk desain materi yang akan disajikan/dijelaskan 
guru, sehingga sangat membantu dalam meragakan pengertian materi pembelajaran. 

Peraga/media pengajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
mengantarkan atau menyampaikan pesan, berupa sejumlah pengetahuan, ketrampilan 
dan sikap-sikap kepada peserta didik sehingga peserta didik itu dapat menangkap, 
memahami dan memiliki pesan-pesan dan makna yang disampaikan itu (Mulyani Sumantri 
dan H.Johar Permana,2001:22).  

Ada berbagai pendapat ahli mengenai media pembelajaran. Gagne dan Briggs (dikutip 
Arsyadi ,2002:16) menyatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik 
digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang antara lain terdiri atas : buku, 
tape recorder, film, foto, grafik, kaset video kamera, televisi, komputer dan lain-lain. Jadi 

media adalah komponen sumber belajar atau peralatan fisik yang yang mengandung 
materi pembelajaran di lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun 
menurut AECT( Assosiation Of Education And Comonication Technologi ), 1977, 
menyebutkan bahwa media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan dan informasi. Sejalan dengan itu menurut NEA (National Education 
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Association), media adalah dimanipulasikan, dilihat, didengar dibaca atau dibacakan 
beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 

Depdiknas (2003:33) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah media 
pendidikan yang secara khusus digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu 
yang sudah digunakan lebih lanjut dinyatakan bahwa alat peraga adalah benda atau alat 
yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip atau prosedur tertentu agar 
tampak lebih nyata atau konkrit. 

 Alat bantuan adalah alat atau benda yang digunakan guru untuk mempermudah tugas 
dalam mengajar sama dengan AVA (Audio Visual Aids). Jadi media adalah alat perangkat 
keras (hardware) dan bahan (software) dalam belajar tersebut. Transparasi, program kaset 

audio dan program vidio merupakan contoh bahan ajar yang hanya disajikan bila ada alat 
seperti OHP, Radio kaset, vidio player. Jadi salah satu atau kombinasi perangkat keras 
bersama – sama dinamakan media.  

Berdasarkan beberapa batasan pengertian media, dapat dikemukakan bahwa media 
pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa 
perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk mencapai tujuan secara 
efektif dan efesien.  Media pendidikan matematika yang lebih cenderung disebut alat 
peraga matematika dapat didefinisikan sebagai suatu alat peraga yang penggunaanya 
diintegrasikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang telah dituangkan Dalam Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan garis besar program pengajaran bidang studi 
matematika yang bertujuan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar.  

Fungsi media secara umum adalah sebagai penyalur pesan sedangkan secara 
khusus, Kemp dan Dayton (1985:22) mengidentifikasikan manfaat media dalam 
pembelajaran sebagai berikut :  
1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 
2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

3. Proses pembelajaran lebih interaktif 
4. Pemakaian waktu dan tenaga lebih efisien 
5. Kualitas hasil belajar siswa meningkat 
6. Proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja 
7. Menumbuhkan sikap positif siswa terhadap proses belajar 
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8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif 
Selain beberapa manfaat media pembelajaran secara umum diatas, dapat juga 

disimpulkan nilai atau fungsi khusus dari media pendidikan (alat peraga) Matematika yaitu: 
1. Untuk mengurangi atau menghindari terjadinya salah komunikasi 
2. Untuk meningkatkan hasil proses relajar mengajar  
3. Utntuk membangkitkan minat belajar siswa 
4. Untuk membuat konsep matematika abstrak yang dapat disajikan dalam bentuk konkrit 
5. Untuk membantu melihat hubungan antara konsep – konsep matematika dengan alam 

sekitar 
6. Dapat dijadikan sebagai objek penelitian 

7. Untuk menghindari terjadinya verbalisme 
 

2.5 Variasi Dalam Pembelajaran 
Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai 

aspek yang saling berkaitaan.Oleh karena itu untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, 
kreatif, efektif, dan menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan diantaranya adalah 
keterampilan pembelajaran atau keterampilan mengajar. 

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi professional yang cukup komplek, 
sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru  secara utuh dan menyeluruh. Thurney 
(dalam Mulyasa:2005:69) mengemukakan 8 keterampilan mengajar yang sangat 
menentukan dalam kualitas pembelajaran, yaitu  keterampilan bertanya, keterampilan 
membuat penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menelaskan, 
keterampilan membuka dan menutup pelajaraan,  keterampilan mengajar kelompok kecil, 
keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

Untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa agar selalu antusias, tekun, dan 
penuh partisipasi maka guru haarus menguasai keterampilan variasi dalam pembelajaran. 

Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiaatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan motivasi belajaraa siswa serta mengurangi kejenuhan dan 
kebosanan. 

Variasi dalam pembelajaran bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. 
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2. Memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat siswa terhadap berbagai hal 
baru dalam pembelajaraan. 

3. Memupuk perilaku positif siswa dalam pembelajaran. 
4. Memberi kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat dan 

kemampuannya. 
Variasi dalam pembelajaraan dapat di kelompokkan menjadi empat bagian, yaitu  

variasi dalam mengajar, variasi dalam menggunakan media dan sumber balajar, variasi 
dalam pola interaksi, dan  variasi dalam kegiaran, Mulyasa (2005:79).       

Dalam penggunaan media dan sumber belajar dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Variasi alat dan bahan yang dapat dilihat. 

2. Variasi alat dan bahan yang dapat di dengar.  
3. Variasi alat dan bahan yang dapat raba, 
4. Variasi penggunaan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. 

Dalam pembelajaran matematika khususnya tentang perkalian pada pokok bahasan 
menghafal perkalian sampai bilangan  100 biasanya disajikan dengan cara siswa 
menghafal  perkalian sampai bilangan 100, kemudian kalau sudah hafal mereka 
melaporkannya dengan menyebutkan perkalian sampai bilangan 100 di depan kelas. Hal 
tersebut berdampak siswa mudah bosan dan jenuh begitu pula factor keberhasilannya 
relatif kecil, seandainya mereka berhasil hafal itupun mudah lupa kembali. Itu semua dapat 
terjadi kaarena guru kurang dapat menggunakan variasi dalam pembelajaran 

Sebenarnya banyak alternatifmedia yang dapat digunakan dalam pembelajaran 
perkalian, salah satunya adalah menggunakan media belajar yang ada di sekitar siswa. 
Sehubungan dengan hal tersebut Puspita (2003:1) mengemukakan adanya “ Kalkulator 
Jari” yaitu pola hitung perkalian dengan memnggunPakan jari.  

Pada dasarnya perkalian dengan menggunakan jari ini  disajikan dalam tiga tahap 
yaitu perkalian dengan penjumlahan berulang atau kelipatan, perkalian dengan faktor 6 

sampai dengan 10, dan perkalian dengan faktor bilanagan 11 dan seterusnya.   
1. Perkalian Dengan Penjumlahan Berulang    

Perkalian ini pada umumnya digunakan pada tahap awal atau kelas rendah. 
Langkah-langkah: 
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1)  Siswa dikenalkan dengan kesepuluh jari  dengan menghitung 1 sampai 10. 
2) Siswa melakukan hitungan meloncat-loncat mulai loncat dua sampai dengan 

loncat 10. 
3) Penerapan pada perkalian  

Misal: 3x4  
Artinya melakukan hitungan lompat empat sampai pada hitungan jari ke tiga  4  -  
8  -  12.  
Jadi  3x4 = 12 

2. Perkalian dengan Faktor 6 s/d 10 
Perkalian ini dilakukan dengan urutan : 

a. Menegakkan jari tangan dengan hitungan mulai dari 6.  
b. Jari yang berdiri masing masing bernilai 10, sedangkan jari yang masih terlipat 

bernilai satuan masing-masing dikalikan. 
Misal:  6 x 8         

Tabel 2.1 perkalian dengan jari tangan 
NO Perkalian Peragaan Hasil 

6 x 8 

_Jari yang berdiri 4, bernilai 
40 

_ Jari yang masih terlipat 2 
dan 4       bernilai 8 

 

_ Jadi 5 x 8 adalah 48 

. 7 x 9 

_ Jari yang berdiri 6, bernilai 

60 
_ Jari yang terlipat 1 dan 3, 

bernilai 3 
 

_ Jadi 7 x 9 adalah 63 
 

  
3. Perkalian dengan Faktor  11 Sampai dengan 100 

Pada dasarnya perkalian denjgan faktor 11 s/d 100 ini mempunyai kesamaan dengan 
perkalian dengan faktor 6 s/d 10. Adapun perbedaanya pertama adalah pada perkalian 
dengan faktor 11 s/d 100 jari yang masih terlipat dikatan pasif artinya tak dihitung, dan 
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yang berdiri dikatakan aktif, berarti pada perkalian faktor ini yang dihitung hanya jari yang 
berdiri. Adapun ketentuannya adalah jarin yang berdiri masing-masing bernilai 10 ( sesuai 
faktor ) dan pada jari yang berdiri itu pula bernilai satuan masing-masing dikalikan . 
kemudian hasilnya dijumlahkan. Perbedaan yang ke dua adalah pada perkalian factor 
11s/d 100 ini terdapat sistem simpanan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 faktor perkalian 11s/d 100 
Faktor Perkalian Simpanan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

11 s/d 15 

16 s/d 20 

21 s/d 25 

26 s/d 30 

31 s/d 35  

36 s/d 40 

41 s/d 45 

46 s/d 50 

51 s/d 55 

56 s/d 60 

61 s/d 65 

66 s/d 70 

71 s/d 75 

76 s/d 80 

81 s/d 85  

86 s/d 90 

91 s/d 95 

            96 s/d 100 

100 

200 

400 

600 

900 

1200 

1600 

2000 

2500 

3000 

3600 

4200 

4900 

5600 

6400 

7200 

8100 

9000 
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 Tabel 2.3 Penerapan pada perkalian pada faktor 11 sampai dengan 100 
NO. Perkalian Peragaan hasil 
1. 

 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 

12 x 12 
 
 
 
 
 
16 x 17 
 
 
 
 
 
22 x 24 
 
 
 
 
 
37 x38 
 
 
 
 
 
 
41 x 43 

 100+(4x10)+(2x2) 
100 + 40     + 4 
144 
 
 
200+(3x10)+(6x7) 
200+ 30       + 42 
272 
 
 
                                       
400+(6x20)+(2x4) 
400+ 120 +8 
528 
 
 
 
1200+(5x30)+(7x8) 
1200+ 150 + 56 
1406 
 
 
 
 
1600+(4x40)+(1x3) 
1600+ 160 + 3 
1763 
 

 
 

2.6 Tujuan Pembelajaran Matematika 
Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 
sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut 
diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, 
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memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak 
pasti dan kompetitif. 

Tujuan pembelajaran Matematika menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
2006, yaitu (1) peserta didik memahami konsep matematika,menjelaskan keterkaitan antar 
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan 
tepat dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 
melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang 
meliputi kemampuan memahami masalah , merancang model matematika, menyelesaikan 
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

symbol, table, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) 
memiliki sikap menghargai kegunaaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa 
ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 
percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 
2.7 Hakekat Hasil Belajar Matematika Pada Operasi Hitung Perkalian 

Hasil belajar matematika menurut the Internasional Study of  Achievement in 

Mathematic (Satya Widya 1999:183) adalah 10 kemampuan( ability) untuk : 
1. Mengingat dan mengungkap definisi, notasi, operasi dan konsep 
2. Kecermatan dan ketepatan menghitung dan memanipulasi simbol 
3. Menterjemahkan data ke simbol 
4. Menginterpretasikan data yang muncul dalam bentuk simbolik 
5. Mengikuti suatu alur penalaran atau suatu pembuktian 
6. Menyusun suatu pembuktian 
7. Menerapkan konsep pada masalah matematik 
8. Menggunakan konsep pada masalah – masalah non matematis 

9. Menganalisis masalah dan menentukan operasi yang digunakan  
10. Menemukan keumuman (generlisasi) matematika 
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2.8  Penelitian Yang Relevan 
Berdasarkan penelitian Drs. Akhmad Solik (http://www.idlo.pdf) yang berjudul 

Peningkatan Kemampuan Menghitung Perkalian Dengan Media Benda-Benda Terdekat 
Pada Pelajaran Matematika Di Kelas V SD Negeri Kludan Kabupaten Sidoarjo. Berdasar 
hasil analisis data dan pembahasan tentang pembelajaran hitung perkalian dengan 
dengan media benda-benda terdekat pada pelajaran matematika siswa kelas V sekolah 
dasar dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Pembelajaran hitung perkalian  dengan menggunakan media benda-benda terdekat 

dilaksanakan dengan urutan: (1) apersepsi yang dapat berupa pertanyaan untuk 
membawa siswa menuju materi atau pertanyaan penjajagan materi,(2) permainan 

jari, yang dalam hal ini pada siklus pertama dengan permainan lompat jari dan siklus 
kedua dengan permainan perkalian jari. (3) penerapan permainan pada perkalian, (4) 
kerja kelompok, dan (5) evaluasi. 

2) Pembelajaran hitung perkalian pada pelajaran matematika dengan menggunakan 
media benda-benda terdekat meningkatkan aktivitas pembelajaran, mempertinggi 
interaksi antar siswa dan keja sama kelompok, serta meningkatkan pemahaman 
siswa terhadap perkalian dan pembagian sehingga kemampuan hitung siswa 
semakin tinggi. 

Pembelajaran matematika dengan media benda-benda terdekat memacu keberanian 
siswa sehingga dengan sendirinya rasa minder dan takut bagi siswa tertentu akan hilang, 
memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaraan, sehingga pembelajaran semakin 
hidup, dan memberikan kebebasan pada siswa untuk berkreasi dalam menyelesaikan 
tugas kelompok. 
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2.9 Kerangka Pikir 
Secara skematis uraian kerangka pemikirannya digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Skema kerangka pikir 

2.10 Hipotesis Tindakan 
Untuk  mengetahui  apakah  dengan media benda-benda berdekat  dapat  

meningkatkan kemampuan menghitung perkalian siswa  pada pelajaran matematika di 
kelas V,  maka  hipotesis  tindakan  yang  akan  diuji  kebenarannya  dalam  penelitian  ini  
adalah: 

“Melalui penggunaan  media benda-benda terdekat  dapat  meningkatkan  hasil belajar 
matematika pada siswa kelas V di SDN Banaran tahun pelajaran 2011/2012””
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